SE ALLE KATALOGER PÅ FYRVÆRKERIKATALOG.DK

Fyrværkeri skal ikke
tændes i hånden
Ik’ så mange
undskyldninger

6
MAGIC SPELL RAKET

Pakke med 4 stk. raketter.
Raketterne drøner mod himlen
og eksploderer i henholdsvis røde
palmer og guld blomster. En rigtig
flot pakke til nytårsaften.

129,4 STK.

22 DELE

17
GALAKSE SORTIMENT

145 SKUD

12
MAGIC TABOO - COMPOUNDBATTERI

598,-

Virkelig smukt og festligt batteri. Himlen fyldes med 145 effektfulde luftbomber,
der med tempo, superflotte effekter og kæmpe brag eksploderer i et stort
farveorgie for derefter at afslutte med en tempofyldt fantastisk finale.

269,-

Med dette populære familiesortiment får du et stort udvalg af hyl,
knæk og brag. Sortimentet består af hele 22 forskellige æsker og
byder på alt fra heksehyl og knaldperler til romerlys og minifontæner.
Med sortimentet er både store og små sikret mange sjove timer.

Køb og afhent
dit fyrværkeri i din lokale
jem & fix
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Beskyttelsesbriller er både
for børn
og voksne

103 SKUD

14

399,-

Ik’ så mange
undskyldninger

THUNDERBIRD BATTERI

Storslået batteri med et stort mix af effekter. Stor flot fontæne
til en start efterfulgt af 72 kometer med et fantastisk væld af
farver. Til slut 30 luftbomber der med tempo fylder himmelen
med flere forskellige superflotte effekter.

Frit valg

PR. STK.

1450

135 SKUD

13

698,-

MAGIC CRYSTAL - COMPOUNDBATTERI

Storslået batteri med hele 135 luftbomber, der lyser himlen op i
regnbuens farver. Med dette batteri får du et festfyrværkeri med
alle facetter og effekter inden for fyrværkerikunsten. Du får med
andre ord et komplet batteri, der med sikkerhed vil vække opsigt.
2

BESKYTTELSESBRILLER

Beskyt øjnene, når du tænder fyrværkeri eller
er tilskuer. Brillerne fås til både børn og voksne.

16

N

i b F til umm 12
uti ind bes eret
kk b tilli hen
en est ngs vis
ell illi liste er
er ng n.
på slis
jem ten
og
fix
.dk

MAGIC CIRKLE SORTIMENT

Skyd nytåret godt i gang med dette elegante sortiment.
Sortimentet indeholder tre raketter, der springer højt på himlen
i guld og blå farver. Derudover får du to kraftige romerlys og
fire batterier, der oplyser himlen i flotte farver og som nok
skal give masser af underholdning på en festlig aften.
Et godt sortiment bestående af:
• 3 stk. raketter
• 2 stk. romerlys
• 1 stk. batteri med 5 skud
• 1 stk. batteri med 15 skud
• 1 stk. batteri med 20 skud
• 1 stk. batteri med 25 skud

398,9 DELE

10
RAKET-/BOMBERØRSHOLDER
Metalholder til raketter og bomberør.
Giver dig en mere sikker affyring.

19,-

SNIPER BATTERI

Flot batteri med 28 luftbomber,
som eksploderer i blå og røde
stjerner. Skuddene efterfølges
af guldpalmer med grønne og
gyldne haler.

28 SKUD

129,Fyrværkeri skal ikke tændes i hånden

Ik’ så mange
undskyldninger

INTET SALG TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. LEGITIMATION SKAL FOREVISES MOD FORLANGENDE.

3

Udvalgt fyrværker
i
kan købes online

59,-

Se mere på jemogfi
x.dk

4
MAGIC HEARTS FONTÆNE

Skyd det nye år ind med romantik. Denne hjerteformede
fontæne leverer et sprudlende væld af gnister i forskellige
effekter og farver. En rigtig flot fontæne med fuld tryk
på, som afslutter med lys i hjerterne på fontænen.

48 SKUD

9
MAGIC DREAMS VIFTEBATTERI

198,-

Eksklusivt og imponerende viftebatteri med 48 farverige luftbomber, som fylder
himlen i farverne guld, lilla, røde og grønne farver. Skuddene har flere forskellige
effekter og batteriet afsluttes med en flot finale.

Sikkerhedsafstand er ikke raketvidenskab
4

GLØDEPINDE

Brændetid ca. 70 minutter.
50 cm.
2-pk.

10,-

Ik’ så mange
undskyldninger

Mere fest
for pengene

15

N

MAGIC MOJO SORTIMENT

Dette stilrene sortiment har alt, du skal bruge til at skyde
nytåret godt i gang. Sortimentet er sammensat, så du
både får raketter, romerlys og batterier i forskellige
størrelser. Afslut eventuelt aftenen med 20-skuds
batteriet, der lyser himlen op i røde, grønne, lilla
og blålige farver.
Flot sortiment bestående af:
• 8 stk. raketter
• 1 stk. romerlys
• 4 stk. fontæner
• 2 stk. batterier med 20 skud

i b F til umm 12
uti ind bes eret
kk b tilli hen
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på slis
jem ten
og
fix
.dk

298,15 DELE

KØB OG AFHENT DIT FYRVÆRKERI I DIN LOKALE JEM & FIX
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298,71 SKUD

8
5

MAVERICK VIFTEBATTERI

MAGIC FOUNTAIN
SORTIMENT

Bestående af 3 stk. fontæner.
Brænder i et knitrende spring
vand i alle regnbuens farver.

Imponerende viftebatteri med 71 luftbomber, der
eksploderer i højt tempo og har smukke farver og
masser af fede effekter. Batteriet afsluttes med
en flot finale, som du virkelig kan glæde dig til.
Et lækkert batteri til nytåret!

3 STK.

79,Træk lunten helt ud. Der kommer ingen advarselsskud
6

Ik’ så mange
undskyldninger

2

1

STELLA JUNIORSORTIMENT
Med dette sortiment er børn og
barnlige sjæle sikret en sjov og
knaldgod nytårsaften. Sortimentet
byder på en lang række klassikere,
som hører sig til enhver nytårsaften.
• 300 stk. knaldperler
• 4 stk. knaldkæder
• 12 stk. heksehyl
• 6 stk. snurretoppe
• 20 stk. knaldsnore
• 2 stk. skøre kosakker
• 5 stk. monsterlys crackling

KINA CRACKERS

Festlig knaldkæde på 1
m, som springer i hurtigt
tempo og kommer med
kraftige knald.

7 DELE

89,Udvalgt fyrværker
i
kan købes online

1M

19

50

Se mere på jemogfi
x.dk

JOKER JUNIOR

Luntefri sortiment til
den unge fyrværker.
Sjov til en hyggelig aften.
I dette sortiment er bl.a.
knaldperler, tændpinde,
stjernekastere og
trækbomber.

26 DELE

69,-

KNALDPERLER

Nytårssjov til familiens
mindste. Med knald
perler er der ingen ild
- kun masser af ufarlig
leg. 10 stk. i hver æske
og 18 æsker i pakken.

18 ÆSKER

29,-

INTET SALG TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. LEGITIMATION SKAL FOREVISES MOD FORLANGENDE.

7

HUNDEPROPPISTOL

Med 3 pakker hundepropper á 25 stk.

PR. SÆT

59,-

STJERNEKASTER

Giv festen ekstra gnist
med en pakke stjerne
kastere. 16 cm.
20 stk.

PR. PK.

495
KONFETTI PISTOL
ELLER PATRONER

SERPENTINSPRAY

Affyrer konfetti. Der er 6 skud
i hver patron.
Frit valg

PR. PK.

29,-

8

Sæt med 3 stk. Forskellige
farver.
3-pk.

PR. SÆT

39,-

Pakke med store og
flotte stjernekastere
på 70 cm.
8 stk.

PR. PK.

24,SERPENTINSPRAY MED PISTOL
Indeholder 2 stk. spray samt pistol til
affyring af serpentinsprayen.

PR. SÆT

59,-

Nytårspynt

Mange forskellige varianter i festlige farver. F.eks. bordbomber, bordpynt og hatte.
MINI- ELLER PAPHATTE

LED- ELLER PALIETHATTE

FRIT VALG

10,-

FRIT VALG

25,-

39,-

HERREHATTE
FRIT VALG

20,-

DREJEKONFETTI

Festligt konfettirør på 1 m. Drej røret
og konfettien springer ud og spredes
over det hele.

TUDEHORN

Frit valg

PR. PK.

10,-

BØRNEHAT
FRIT VALG

30,-

4 stk.

6 stk.
KØB OG AFHENT DIT FYRVÆRKERI I DIN LOKALE JEM & FIX

9

NYTÅRS-DEKORATION

BORDDÆKNINGS PAKKE

Sampak med dug, 20 servietter, 1 bordløber
og 2,5 m guirlande. Fås i 3 farver: sort/gul,
sort/sølv eller hvid/sølv/sort.
Dug: 140 x 220 cm

Med glimmer effekt.
Guld eller sølv.
L: 62 cm

Dekorationssæt
med guirlande
og konfetti.
Guld eller sølv.

PR. SÆT

98,-

FRIT VALG

25,-

NYTÅRSPYNT

FOLIEBALLON

Med tekst: ”HAPPY NEW YEAR”.
Guld eller sølv.

FRIT VALG

40,10

TRÆKBOMBER

SERPENTINER
2- eller 3-pk.

20-PK.

Frit valg

15,-

PR. PK.

10,50-PK.

29,KNALLERTER

Frit valg

4-PK.

25,-

BORDBOMBER
H: 10 cm

H: 20 cm

PR. PK.

PR. STK.

15

15

H: 30 cm

PR. STK.

50

3-pk.

FIND DIN LOKALE BUTIK PÅ JEMOGFIX.DK

11

Godt
nytår

Husk

i
Udvalgt fyrværker
kan købes online

x.dk
Se mere på jemogfi

40 SKUD

189,11

HELLFIRE BATTERI

Flot batteri med 40 luftbomber
der eksploderer i guldpalmer samt
et væld af farverige buketter med
hvid glitter. Finale med flot sølv
chrysantemum.

5

gode
råd

!

Brug altid
beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt
og aldrig hjemmelavet
eller ulovligt fyrværkeri
Hold aldrig tændt
fyrværkeri i hånden
Hold sikkerhedsafstanden
og læn dig ikke ind over
fyrværkeriet
Gå aldrig tilbage
til en fuser

3

98,-

MAGIC BOMB BOMBERØR

Flotte multicolour bomberør med 5 skud
i hver. Bomberøret opskyder i alt 30 bombetter i alle regnbuens farver og skuddene
er med afsluttende crackling.

Åbningstider
søn 19/12 - tors 23/12
fre 24/12 - søn 26/12
man 27/12 - tors 30/12
fre 31/12
lør 1/1 2022

8-19
Lukket
8-19
8-15
Lukket

N
VA

EM ÆRK

E
T

6 STK.

S

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Tryksag
5041 0004

Der tages forbehold for trykfejl,
udsolgte varer og svigtende leverancer m.v.
Vi modtager følgende betalingskort:
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